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Mitä  kuuluu Karakallio? Sen verran tiedän kertoa, että Karamäen päiväkodin 
purkaminen ja uudelleen rakentaminen alkavat ensi vuoden puolella ja uuden päiväko-
din on määrä aloittaa toimintansa syksyllä 2019.  Tervetuloa Karakallioon uudet lapset! 

Saton tavoitteena on aloittaa Kotkatielle tulevien 
uusien asuntojen rakentaminen vuonna 2019, mutta toki 
aikataulu on kiinni kaavoitusprosessin sujuvuudesta. 
Kalasääksentien täydennysrakentaminen on edelleen  
suunnitteluvaiheessa ja ostoskeskuksen kaavoituskin  
jumittaa vielä.   
Päänvaivaa ostarin  suunnittelijoille aiheuttaa ainakin 
pysäköintipaikat ja ilmeisesti myös kaupunkisuunnittelu-
keskuksen työruuhka, sillä Espoossa on vireillä valtava 
määrä isoja kaavoitushankkeita. Toivon, että ostarimme 
saa huomionsa ja hanke etenee ripeästi,  sillä onhan 
kiinteistö jo kieltämättä vanha. Yrittäjien ja asiakkaiden 
kannalta olisi  enemmän kuin ikävää, jos palvelut kes-
keytyisivät tai kaikkoaisivat esimerkiksi putkirikkojen 
myötä.   

Karakalliontie ykkösessä myös tapahtuu.  Tontille 
on tulossa kolme uutta kerrostaloa ja osa niistä on tieto-
jeni mukaan asumisoikeusasuntoja. Hyvä niin, sillä us-
kon asumisoikeusasunnoille olevan kysyntää Karakalli-
ossa.  Espoon Asuntojen tämän hetkisen arvion mu-
kaan rakennushanke käynnistyy aikaisintaan vuonna 
2020. Mutta on Karakalliontie ykkösessä  tapahtunut 
muutakin, kun Karakallio pääsi osaksi UPEA-festivaalia 
ja Karakallio sai oman suuren muraalinsa.  

 

U peart on taidealan toimija, joka tuottaa 
korkealaatuista julkisen tilan taidetta monen-
laisiin ympäristöihin.  Valtakunnallinen taide-
festivaali levittäytyi syyskuun aikana 13 suo-

malaiskaupunkiin yli 20 huipputaiteilijan voimin.  
Festivaalin aikana toteutettiin 21 pysyvää ulkotaideteos-
ta eri puolille Suomea. Espoossa toteutettiin  kolme mu-
raaliteosta, joista  yksi oli  Karallion muraaliteos, jonka 
taiteilija Teemu  Mäenpää maalasi syyskuun lopun kuu-
lakkaassa säässä Karakalliontie ykköseen. Upeartin  
taustalla toimii Elävä Espoo yhdistyksen aktiiviset jäse-
net. Heistä yksi on Jorgos Fanaris.  
 

Jorgos otti yhteyttä Karakallio-Seuraan viime keväänä 
ja mitä parhaimpaan aikaan, kun Karakallio hakee 
omaa luonnettaan osana  kehittyvää Espoota.   

Heittäydyimme yhdessä pohtimaan, miten julkisen 
taiteen keinoin voitaisiin lisätä Karakallion elinvoimai-
suutta.  Voisiko tästä kehittyä alue, joka vetää  asukkai-
den lisäksi myös yrittäjiä ja jopa matkailijoita? I 

Innostuksissamme jopa visoimme, että Karakalliosta 
voisi tulla Bed and Breakfast –palveluita tarjoava alue, 
sillä asuuhan täällä paljon ikäihmisiä, joiden asunnoissa 
saattaisi riittää tilaa kaukomailta tuleville matkaajille ….  
Loisimmeko katoille maalauksia, jotta jo lentokoneesta 
turisti tai ministeri voisi havaita Kartsin yhtenä uniikkina 
vierailun arvoisena kohteena?  

 
Kaikki asukkaat mukaan! 
Tahdomme kutsua kaikki karakalliolaiset mukaan yhtei-
seen ideointiin. Millaista julkista taidetta me haluaisim-
me, jotta taide omalta osaltaan vahvistaisi Kartsin elin-
voimaisuutta ja ilmentäisi meitä: olisiko se puistoraitit, 
tienviitat, vihertaidetekoset, katuvalaistus vai mitä ih-
mettä se voisikaan olla?  Erityisen ilahduttavaa on, että  
Espoon kaupunki on tukemassa meitä hankkeiden 
eteenpäin viemisessä.  Tervetuloa asukasiltaan keskus-
telemaan ja ideoimaan!  

Syksyyn loistoa tuomaan järjestämme Muraalijuhlan 
11. marraskuuta. Juhla alkaa Karakalliontie 1:stä. 
Muraalin kunniaksi seuraa tarjoaa paellaa kolmelle sa-
dalle ensimmäiselle taideteosta  katsomaan tulevalle. 
Teemme yhdessä myös oman näköisen valoteoksen 
mölkkykentän aitaan ja  muutakin valoisaa katsottavaa 
on luvassa.  Pääjuhla ja  paellatarjoilu on torilla ja pai-
kalle on tilattu myös teltta pahan sään varalle!  

 
Karakallio-Seura toivottaa valoisaa  

  ja värikästä syksyä! Aulikki Pentikäinen  
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Uudessa Espoo tarinassa määritellään, että Espoo 
on viiden kaupunkikeskuksen ja paikalliskeskusten 
verkostokaupunki. Ja että kaikista kaupunkikeskuk-
sista muodostuu viihtyisiä, turvallisia alueita, joissa 
on helposti saavutettavat hyvät palvelut, virikkeelli-
set harrastusmahdollisuudet ja lähiluonto. 
 

Karakallio on osa suurempaa kaupunkikeskusta vaik-
kakin sen verran etäällä siitä, että sen omaleimaisuus 
voidaan nostaa esiin alueen omana vahvuutena. Juuri 
tätä omaleimaisuutta hyödyntäen alueella onkin tehty 
erilaisia kulttuurihankkeita paikallisen asukasyhdistyk-
sen toimesta, yhteistyössä kaupungin ja Karatalon 
kanssa.  

 

” Kulttuurin ja taiteen halutaan 
näkyvän kaduilla 
 
 
On erityisen tärkeää, että erilaiset alueeseen 

liittyvät kehittämisideat lähtevät alueen asukkailta ja 
paikallisilta toimijoilta. Kaupungin tehtävä on tukea ja 
mahdollistaa ideoita ja hankkeita. 

Kaupungistumiskehityksessä eletään parhaillaan sel-
laista vaihetta, jossa kulttuurin ja taiteen halutaan näky-
vän mm. kaduilla, kahviloissa ja pop up -tapahtumissa. 

Taide ei jää enää vain kulttuurisalien sisälle, eivätkä 
ihmiset ole vain passiivisia kuluttajia, vaan osallistuvat 
itse kulttuurin tekemiseen. Tarve niin kutsutulle kolman-
nelle tilalle, kodin ja työpaikan ulkopuolella on ilmeinen.  

Kaupungit ja alueet kilpailevat yhä enemmän uusien, 
yllättävien palvelujen ja toimintojen luomisessa. Veto-
voima syntyy paitsi toimivista rakenteista, järjestelmistä 
ja elinkeinoelämästä, myös ilmiöistä, joissa kulttuurin eri 
muodoilla on tärkeä rooli. Uusien kaupunkiympäristöjen 
kehittymisessä kulttuuritiloilla, -tapahtumilla ja julkisella 
taiteella on keskeinen asema. 

 
Taide vahvistaa hyvinvointia  
 
Karakallio on murrosvaiheessa oleva lähiö, joka täyden-
nysrakentamisen myötä tulee saamaan lisää asukkaita 
melko nopeassa tahdissa. Myös uusien asukkaiden 
toivotaan kiinnittyvän uuteen kotiseutuunsa ja kokevan 
alueen turvalliseksi ja viihtyisäksi. 

Taide osana meidän kaikkien arkea ja elinympäristöä 
antaa meille ajatuksia ja tuo elämyksiä, mutta se myös 
vahvistaa yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia. 
Julkisella taiteella voi olla rooleja ja tehtäviä sen mu-
kaan, mitä kyseinen paikka tuntuu kaipaavan osana 
alueen kokonaisuutta.  

Taiteen roolina voi olla esimerkiksi parantaa turvatto-
man tilan tunnelmaa, silloin taidehanke voi yhdistyä in-
novatiiviseen valaistusratkaisuun. Toisessa kohtaa tai-
teen tehtävä voi olla luoda maamerkki tilaan, johon ha-
lutaan syntyvän pysähtymisen paikka.  

Taide voi näin vastata kunkin alueen kaupunkikuvalli-
siin lähtökohtiin ja synnyttää positiivisen kokemuksen 
osana arkkitehtuuria ja maisemasuunnittelua, kaupunki-
laisia arvostaen.  

Katutaide ja seinämaalaukset eli muraalit ovat yksi 
julkisen taiteen muoto. Karakalliossa on jo luotu katutai-
detta esimerkiksi Art in Kartsi -hankekokonaisuudessa 
yhdessä asukkaiden ja eri toimijoiden kesken.  

Parhaimmillaan julkisilla kaikkien nähtävillä olevilla 
taideteoksilla voi olla asukkaille tärkeä merkitys, joka 
maamerkkinä positiivisesti erottaa oman kotikaupungin-
osan muista alueista. 

Kaksi vuotta sitten Espoon valtuusto hyväksyi strategi-
sen ohjelman nimeltä KulttuuriEspoo 2030, jossa hyö-
dynnetään kulttuurin ja taiteen näkökulmaa koko kau-
pungin tulevaisuuden linjauksissa.  

Ohjelmassa todetaan, että kulttuurin ja taiteen halu-
taan eri tavoin olevan läsnä jokaisen kaupunkilaisen 
elämänpiirissä ja arjessa. 

 Karakallio on parhaillaan voimakkaan kehityksen alai-
sena. Yhteistyö eri toimijoiden kesken on omiaan luo-
maan Karakalliolle hyvät edellytykset kehittyä viihtyisä-
nä urbaanina ympäristönä osana Espoon kaupunkia, 
jossa taide on läsnä joka päivä.  
 

Kulttuurijohtaja Susanna Tommila haluaa yhteisöllistä taidetta  

Kuva: Heidi-Hanna Karhu  





Leena Lukkari



Suomen Kansainvälisen Mölkkyliiton Liittomölkky –
turnaus käytiin vetisessä ja kuraisessa säässä lau-
antaina 9. syyskuuta Hyvinkäällä Sveitsin kentällä. 
Karakalliokin oli mukana kisaamassa voitosta, sillä 
Karakallio-Seura liittyi Suomen Kansainvälisen 
Mölkkyliitton jäseneksi  kaksi vuotta sitten.  
 

 

L iitto järjestää vuosittain jäsenseurojensa väli-
sen Liittomölkky –turnauksen, johon kukin seu-
ra saa lähettää kaksi joukkuetta. Tapahtuma 
järjestettiin nyt neljännen kerran.  

 
   Edellisvuonna kisa pidettiin Iitin Kausalassa, silloin 
Karakallio –seura oli ensi kertaa mukana. Tämän vuoti-
seen kilpailuun osallistui 30 joukkuetta.  

Kilpailu käytiin trippelinä eli joukkueessa pelasi kolme 
heittäjää kerrallaan. Joukkueeseen sai nimetä neljä 
heittäjää. Mukana oli mm. tänä vuonna mölkyn joukkue-
maailmanmestaruuden voittaneen hyvinkääläisen Cob-
ra CSKA:n seniori- ja juniorijoukkueet.  

Joukkueet oli jaettu kolmeen kymmenen lohkon alku-
erään, joissa joka joukkue pelasi jokaista joukkuetta 
vastaan. Tämän jälkeen lohkon viimeinen kohtasi toisen 
lohkon voittajan ja toiseksi viimeinen lohkokakkosen 
jne.  

Karakallio-Seuran kohtaloksi jäi sijat 27-28, vaikka 
seuralaiset tekivät parhaimpansa. Sijoituksen ratkaisi 
muutama epäonninen ohiheitto. Voitto meni Helsingin 
Mölkkyseuralle. Sää ei suosinut tällä kertaa kisajärjes-
täjiä eikä kilpailijoita. Märkä heittokapula tuppaa tarttu-
maan käteen eivätkä kapulat kaadu helposti vesilammi-
koissa, Suomen Mölkkyliiton puheenjohtaja Suvi Soini 
summasi kisan vaikeita olosuhteita.                                                         

Silmiinpistävää  mölkkyilyssä on aito kaveri– ja tsemp-
pihenki.  

- Ansioituneet heittäjät, muun muassa tämän vuoden 
tuoreet maailmanmestarit kannustivat meitä vähemmän 
kokeneita  heittäjiä, totesi Jukka Hämäläinen, Karakal– 
lio-Seuran mölkkyinnostuksen alullepanija ja sielu.  Tap-
pio ei ole häpiä, vaan kimmoke lisätä harjoittelua!      
Karopuistossa jatketaan treenejä syksyn mittaan, Jukka 
vinkkaa.  

Tervetuloa mukaan! 
 

Karakallio edustettuna Liittomölkky-turnauksessa, turpiin tuli 

- Jarmo Oksanen 

Karakallio-Seuraa edustivat Pete ja Aija Snabb, Satu      
Nurminen-Hämäläinen, Jarmo Oksanen, Mikko Koskinen, 
Jukka Hämäläinen ja Aulikki Pentikäinen.  

Elokuisena päivänä matka vei Kivenlahden ham-
mashoitolaan, jonne ajelin ensin busseilla Jorvin 
kautta. Hammaslääkäri oli niin ystävällinen, että ko-
tiin tultuani kehuin häntä niin, että vaimo kysyi jo, 
miksi et jäänyt sinne.  
 
Paluumatkalla piti käydä vielä  hammasröntgenissä 
Isossa omenassa.  Päätin, että vaikka palvelu lopulta 
perille päästyäni oli asiallista ja nopeaa, tuollaiseen ki-
vierämaahan en enää toisten astu. Röntgen oli  aivan 
toisessa päädyssä komeaa kompleksia, mutta kukaan 
ei  osannut osoittaa, missä päin  Suomenlahdenkatu 1 
on. Erämaavaellukseni kuudes ihminen sitten lopulta 
kertoi tarkalleen, mistä HUS:in vastaanotto löytyy, hän 
oli Veikkauksen pelaamon  tiskin hoitaja. 

Aloitin kirjoitukseni näin siksi, että kun tein tämän lää-
kärin määräämän  kotiseuturetken Kivenlahteen, Isoon 
Omenaan ja sieltä Leppävaaran kautta kotiin Karakalli-
oon, niin Karakallio tuntui  Etelä-Espooseen verrattuna  
ehkä pieneltä ja vaatimattomalta, mutta niin luonnonlä-
heisen kotoisalta, jonne oli turvallista tulla. 

Bussin nytkähdellessä  eteenpäin siellä metrokaupun-
gissa,  kivimuurit kaatuivat päälle.  Oli komeita taloja ja  
hohdokkaita, varmaan isolla rahalla tehtyjä, mutta ei 
minun mielestäni ihminen pienine ajatuksineen ja lyhyi-
ne askelineen enää sovi tuonne niin hyvin kuin meille 
tänne kotiin Karakallioon, omaan pikkuruiseksi kuvitel-
tuun puutarhakaupunkiimme. 

 
 

” Toista on toisen kartanon      
reuna-alueilla  
 
Pari päivää aikaisemmin olin etsinyt  aikoinaan 

”puutarhakaupungiksi” rakennetusta ja kaavaillusta Ta-
piolasta muuatta tapahtumaa, puikkelehdin  jättiläissok-
keleiden viidakossa, ja myöhästyin pahan kerran.  Arve-
lin, että Väestöliiton silloinen  puheenjohtaja 
V.J.Sukselainen ja liiton   toiminnanjohtaja, varatuomari 
Heikki von Hertzen, jotka etsivät  1940-luvun lopulla 
eteläisestä Espoosta aluetta luonnonläheistä  mallikau-
punkia varten,  pyörähtelisivät nyt  lähes seitsemän vuo-
sikymmentä myöhemmin  haudassaan, jossa kivimuu-
rien yli jotain näkisivät, mitä Hagalundin kartanon  238 
hehtaarille on rakennettu. 

Toista on toisen kartanon reuna-alueilla täällä Kara-
kalliossa. Onhan meilläkin jo jotain  vanhaa ja poishei-
tettävää yli puolen vuosisadan elänyttä, mutta vuosien 
mittaan on syntynyt oma kotoisen henki, ja alueen läh-
tökohta on edelleen kohdallaan.  Vieraat ihastelevat, 
miten teillä on täällä kaunista ja hoidettua ja siistiä jne. 
Eikä voi kuin nyökytellä, että kyllä täällä viihtyy, kun tuo 
luonto on niin lähellä – varsinaiset kaupungitkin.  

Suurin huoli on kuitenkin, että osaavatko tulevaisuu-
den rakentajat antaa arvoa sille, jota me emme haluaisi 
menettää. Se on se meidän Karakalliomme, jota ei ole 

rakennettu suuren rahan saalistuksen toivossa, vaan 
että ihmisillä ja heidän perheillään olisi koti viihtyisässä 
ympäristössä. 
Viime syksynä menin ensimmäisen kerran 45-vuotisen 
Karakalliossa asumisen aikana  Karakallio-Seuran ko-
koukseen, jossa meitä taisi olla tosin  vain kymmenkun-
ta ihmistä. Mutta kun sieltä löytyi niin synnyin kyläni 
naapurista kotoisen olevia kuin vanhoja stadilaisiakin 
yhtä tyytyväisinä, niin  ihan tuntui savolaisesta karjalai-
sevakosta mieltä lämmittävältä. 
             Seppo Sarlund 

Kotiseudun tunnetta Karakalliossa: ihmisen kokoinen alue  
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erään, joissa joka joukkue pelasi jokaista joukkuetta 
vastaan. Tämän jälkeen lohkon viimeinen kohtasi toisen 
lohkon voittajan ja toiseksi viimeinen lohkokakkosen 
jne.  

Karakallio-Seuran kohtaloksi jäi sijat 27-28, vaikka 
seuralaiset tekivät parhaimpansa. Sijoituksen ratkaisi 
muutama epäonninen ohiheitto. Voitto meni Helsingin 
Mölkkyseuralle. Sää ei suosinut tällä kertaa kisajärjes-
täjiä eikä kilpailijoita. Märkä heittokapula tuppaa tarttu-
maan käteen eivätkä kapulat kaadu helposti vesilammi-
koissa, Suomen Mölkkyliiton puheenjohtaja Suvi Soini 
summasi kisan vaikeita olosuhteita.                                                         

Silmiinpistävää  mölkkyilyssä on aito kaveri– ja tsemp-
pihenki.  

- Ansioituneet heittäjät, muun muassa tämän vuoden 
tuoreet maailmanmestarit kannustivat meitä vähemmän 
kokeneita  heittäjiä, totesi Jukka Hämäläinen, Karakal– 
lio-Seuran mölkkyinnostuksen alullepanija ja sielu.  Tap-
pio ei ole häpiä, vaan kimmoke lisätä harjoittelua!      
Karopuistossa jatketaan treenejä syksyn mittaan, Jukka 
vinkkaa.  

Tervetuloa mukaan! 
 

Karakallio edustettuna Liittomölkky-turnauksessa, turpiin tuli 

- Jarmo Oksanen 

Karakallio-Seuraa edustivat Pete ja Aija Snabb, Satu      
Nurminen-Hämäläinen, Jarmo Oksanen, Mikko Koskinen, 
Jukka Hämäläinen ja Aulikki Pentikäinen.  

Elokuisena päivänä matka vei Kivenlahden ham-
mashoitolaan, jonne ajelin ensin busseilla Jorvin 
kautta. Hammaslääkäri oli niin ystävällinen, että ko-
tiin tultuani kehuin häntä niin, että vaimo kysyi jo, 
miksi et jäänyt sinne.  
 
Paluumatkalla piti käydä vielä  hammasröntgenissä 
Isossa omenassa.  Päätin, että vaikka palvelu lopulta 
perille päästyäni oli asiallista ja nopeaa, tuollaiseen ki-
vierämaahan en enää toisten astu. Röntgen oli  aivan 
toisessa päädyssä komeaa kompleksia, mutta kukaan 
ei  osannut osoittaa, missä päin  Suomenlahdenkatu 1 
on. Erämaavaellukseni kuudes ihminen sitten lopulta 
kertoi tarkalleen, mistä HUS:in vastaanotto löytyy, hän 
oli Veikkauksen pelaamon  tiskin hoitaja. 

Aloitin kirjoitukseni näin siksi, että kun tein tämän lää-
kärin määräämän  kotiseuturetken Kivenlahteen, Isoon 
Omenaan ja sieltä Leppävaaran kautta kotiin Karakalli-
oon, niin Karakallio tuntui  Etelä-Espooseen verrattuna  
ehkä pieneltä ja vaatimattomalta, mutta niin luonnonlä-
heisen kotoisalta, jonne oli turvallista tulla. 

Bussin nytkähdellessä  eteenpäin siellä metrokaupun-
gissa,  kivimuurit kaatuivat päälle.  Oli komeita taloja ja  
hohdokkaita, varmaan isolla rahalla tehtyjä, mutta ei 
minun mielestäni ihminen pienine ajatuksineen ja lyhyi-
ne askelineen enää sovi tuonne niin hyvin kuin meille 
tänne kotiin Karakallioon, omaan pikkuruiseksi kuvitel-
tuun puutarhakaupunkiimme. 

 
 

” Toista on toisen kartanon      
reuna-alueilla  
 
Pari päivää aikaisemmin olin etsinyt  aikoinaan 

”puutarhakaupungiksi” rakennetusta ja kaavaillusta Ta-
piolasta muuatta tapahtumaa, puikkelehdin  jättiläissok-
keleiden viidakossa, ja myöhästyin pahan kerran.  Arve-
lin, että Väestöliiton silloinen  puheenjohtaja 
V.J.Sukselainen ja liiton   toiminnanjohtaja, varatuomari 
Heikki von Hertzen, jotka etsivät  1940-luvun lopulla 
eteläisestä Espoosta aluetta luonnonläheistä  mallikau-
punkia varten,  pyörähtelisivät nyt  lähes seitsemän vuo-
sikymmentä myöhemmin  haudassaan, jossa kivimuu-
rien yli jotain näkisivät, mitä Hagalundin kartanon  238 
hehtaarille on rakennettu. 

Toista on toisen kartanon reuna-alueilla täällä Kara-
kalliossa. Onhan meilläkin jo jotain  vanhaa ja poishei-
tettävää yli puolen vuosisadan elänyttä, mutta vuosien 
mittaan on syntynyt oma kotoisen henki, ja alueen läh-
tökohta on edelleen kohdallaan.  Vieraat ihastelevat, 
miten teillä on täällä kaunista ja hoidettua ja siistiä jne. 
Eikä voi kuin nyökytellä, että kyllä täällä viihtyy, kun tuo 
luonto on niin lähellä – varsinaiset kaupungitkin.  

Suurin huoli on kuitenkin, että osaavatko tulevaisuu-
den rakentajat antaa arvoa sille, jota me emme haluaisi 
menettää. Se on se meidän Karakalliomme, jota ei ole 

rakennettu suuren rahan saalistuksen toivossa, vaan 
että ihmisillä ja heidän perheillään olisi koti viihtyisässä 
ympäristössä. 
Viime syksynä menin ensimmäisen kerran 45-vuotisen 
Karakalliossa asumisen aikana  Karakallio-Seuran ko-
koukseen, jossa meitä taisi olla tosin  vain kymmenkun-
ta ihmistä. Mutta kun sieltä löytyi niin synnyin kyläni 
naapurista kotoisen olevia kuin vanhoja stadilaisiakin 
yhtä tyytyväisinä, niin  ihan tuntui savolaisesta karjalai-
sevakosta mieltä lämmittävältä. 
             Seppo Sarlund 

Kotiseudun tunnetta Karakalliossa: ihmisen kokoinen alue  



 
 

Leppävaaran Seurakunta  

Puh.  09  8050  5000.  Leppävaaran  kirkko 
Veräjäkallionkatu 2, 02650 Espoo  

www.espoonseurakunnat.fi 

 
Jussin Kylpyhuoneservice Oy 

 
Jussi Kaartoaho 
040-520 7964	

 
Espoon Eläkekotisäätiö  
Turvallisen kodikkaat vuodet 
palvelukodeissamme. 

          Puh. (09) 2515 6500	

ESPOON VÄRI 

Kuusiniementie 2. 02710 Espoo. Puh. (09) 597 007 
Avoinna: Ma-pe 8.00–18.00 

kesä-la 9.00–13.00, talvi-la 9.00–14.00 
www.espoonvari.fi	

 
Karakalliontie 10, 02620 Espoo 
Puh. 09 511 041. Ma-pe klo 9.00 - 15.00. 

	
Musiikkikoulutusta muskarista ammattiopintojen kynnykselle 
Soittoniekanaukio 1 B. 02600 Espoo.  Puh. 044 7456 537 

www.juvenalia.fi	
	

	
                   
 
 
 

      Kioskilta liput myös Karatalon tapahtumiin!         

 
 

 
     Parturi-Kampaamo Nice Cut Oy 

Päivi ja Janina 
 

Karakalliontie 10 (ostoskeskus) 
09-2764710 044-3203433 

 

Liity Karakallio-Seuran 
kannattajajäseneksi tai ilmoita lehdessä.  

Karahkan ilmoitusmyynti:  
karahka.toimitus@gmail.com   

 

Parturikampaamo Kirsi/Kristiina Selin 
joustavan palvelun paikka 

Ma-pe ajanvaraus sopimuksen mukaan 
Puh. (09) 590 970 
www.pkkirsi.com	

                     

 

      Karakallion sivuapteekki  
         Avoinna ma - pe klo 10.00–15.00   

         Puh./Fax. (09) 7001 8975	

Siivousliike Kvist & Hakkarainen Ay 
Luotettava perheyritys hoitaa kaikki siivousalan  

työt yli 20 vuoden kokemuksella.  
Kalasääksentie 10 B 11.  

Puh. 0400 805 569 tai 050 3019957	

	

	

Karakallio‐Seura kiittää kannattajajäseniään ‐ pidetään Karakallio elinvoimaisena yhdessä. 

Puh. 050 491 0925. Karapellontie 11. www.karkikorjaamo.fi  

Parturi-kampaamo Nina Åberg 
 

Karakalliontie 2B. Puh. 040 7625 347 
Myös kotikäynnit! 
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